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5.2.3.1. Remontagens entre elementos termofracturados
O interesse das remontagens entre elementos líticos fracturados em consequência duma 

alteração térmica associada à constituição de estruturas de combustão ou à implicação em 
actividades com elas relacionadas foi salientado em diversos trabalhos (Méloy & Pagès, 1984; 
Valentin & Bodu, 1991; Julien & al., 1988, 1992; Leesch, 1997; Marsch & Soler-Mayor, 1999). 
Trata-se de uma abordagem que permite estabelecer a origem e morfologia inicial dos ele-
mentos líticos utilizados para a construção de fogueiras, de forma a poder obter-se um con-
junto de dados seguros sobre uma cronologia detalhada do funcionamento de estruturas pre-
servadas nas mesmas unidades estratigráficas. Por outro lado, a constituição de um referencial 
experimental permite obter elementos para uma interpretação dos modos de utilização e pro-
cessos de perturbação pós-deposicional.

A utilização de elementos pétreos na construção das estruturas de combustão paleolíti-
cas, ainda praticada de forma empírica pelos trabalhadores rurais e nos piqueniques de popu-
lações urbanas actuais, é uma constante que pode ser explicada por factores funcionais. 

Durante a Pré-História, estes estavam directamente ligados à necessidade de dispor de 
superfícies que permitissem obter um contacto indirecto com o combustível, para cozer os 
alimentos ou conservá-los (secar e fumar), e ao facto de oferecer superfície de trabalho lisa e 
limpa para trabalhar, confeccionar colas com componentes fundíveis utilizadas para colocar 
as barbelas líticas nas lanças ou encabar outras categorias de utensílios. Estes elementos 
pétreos permitem gerir os fluxos de calor e a evolução da temperatura no tempo em função 
da combustão em ambiente aberto ou confinado (cf. Capítulo 5.2.1), ou ainda, melhorar o ren-
dimento térmico das fogueiras com o preenchimento (Valentin & Bodu, 1991) associado ao 
poder refractário de certas componentes mineralógicas que permitem acumular e restituir o 
calor posteriormente à combustão (Méloy & Pagès, 1984).

Nos conjuntos líticos estudados os elementos líticos que apresentam negativos de frac-
tura e modificação da cor do material original, os dois indícios utilizáveis para uma caracteri-
zação macroscópica da alteração térmica (Méloy & Pagès, 1984) são particularmente numero-
sos. A determinação foi efectuada por comparação com rochas não alteradas pelo fogo, 
recolhidas nos afloramentos com as mesmas características petrográficas detectados mais 
perto dos sítios, e com o referencial obtido durante uma experimentação sobre materiais pro-
veniente das mesmas fontes geológicas utilizadas para a construção das estruturas de com-
bustão (cf. Capítulo 5.2.1).

Olga Grande 4 (U.E. 3)

A lista das remontagens conseguidas no conjunto lítico da unidade 3 de Olga Grande 4 
revelou que 54 unidades de remontagens, num total de 201, podem ser atribuídas exclusiva-
mente a fractura devida ao aquecimento e só 12 remontagens reúnem objectos fracturados 
durante uma operação de debitagem devido a uma alteração térmica (posterior ou ante-
rior). 

Dos elementos em quartzo provenientes duma fonte localizada a centenas de m da Olga 
Grande 4, foram remontadas 36 unidades que correspondem a um total de 141 vestígios.

As remontagens, efectuadas sistematicamente sobre os elementos coordenados com mais 
de 5 cm, permitem reconstruir a morfologia sobre a qual os blocos de quartzo foram trazidos 
até ao sítio antes da utilização (Fig. 5.2.3-1). Estes evidenciam uma selecção que se manifesta 
pela recolha de blocos espessos e com superfícies lisas, em detrimento dos blocos arredondados 
que aparecem em proporção equivalente no afloramento actual desta matéria-prima.
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Tal como nos casos já estudados em diferentes contextos (Valentin, 1989; March & Soler-
-Mayor, 1999), na Olga Grande 4 (e apesar da intervenção numa área relativamente extensa e 
da boa preservação pós-deposicional desta categoria de vestígios, pouco ou nada afectados 
pelo escorrimento difuso), a proporção das remontagens de termoclastos com negativos de 
fractura térmica é baixa relativamente ao total desta categoria de vestígios. 

Como este estudo foi efectuado de maneira sistemática numa parte dos elementos (mais 
de 5 cm) e num intervalo de tempo razoável, este padrão, mais ligado às capacidades de quem 
o estudou, só pode estar relacionado com uma deslocação secundária de natureza geológica 
ou com o factor antrópico de reaproveitamento de alguns dos elementos pétreos para a cons-
trução de estruturas que eventualmente ainda se encontrem em áreas não escavadas, ou em 
estruturas entretanto destruídas por processos erosivos. 

Como apresentados anteriormente, os processos sedimentares e pedológicos não indi-
cam qualquer processo de deslocação natural de grande amplitude. Os dados resultantes da 
análise da estruturação espacial e estratigráfica dos elementos pétreos com mais de 5 cm 
(Figs. 5.2.3-2 e 3) permitem determinar a natureza antrópica das deslocações e estabelecer os 
seguintes factos:

A taxa de remontagem dos blocos constitutivos não é a mesma em todas as estruturas 
(Fig. 5.2.3-2). A proporção mais alta de remontagens para os blocos de quartzo foi observada 
na estrutura 5 (Fig. 5.2.3-2), seguida pela estrutura 1. A ausência de remontagens conseguidas 
entre elementos constitutivos das estruturas 3a e 3b, é notável. Neste último caso, todas as 
peças incluídas em remontagens são de fragmentos isolados, em relação com remontagens 
mais consequentes de elementos descobertos numa outra estrutura:

FIG. 5.2.3-1 – Olga Grande 4, U.E. 3, remontagens que permitem reconstituir os seixos em quartzito que foram escolhidos e 
reutilizados nas diversas categorias de estruturas de combustão (foto J. P. Ruas).
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FIG. 5.2-3-2 – Olga Grande 4, U.E.3, relações espaciais estabelecidas com base nas remontagens entre elementos termofracturados 
em quartzo e lascas debitadas sobre seixos de quartzito. 
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FIG. 5.2.3-3 – Olga Grande 4, U.E. 3, remontagem n.0 30 (Foto J. P. Ruas). 
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• A análise das remontagens constituídas unicamente por fracturas térmicas em seixos de 
quartzito revela que apesar do estudo sistemático que foi efectuado, a taxa de volumes 
que podem ser inteiramente reconstituídos em relação ao número de remontagens par-
ciais deve indicar uma forte proporção de reutilização dos fragmentos, bem como a exis-
tência duma relação espacial com áreas exteriores à zona escavada. Este facto também 
deverá indicar uma forma de utilização distinta, em associação com as estruturas em 
fossa, ou com actividades que envolviam o aquecimento de líquidos com o auxílio de ele-
mentos rochosos aquecidos em relação com estas.

FIG. 5.2.3-7 – Olga Grande 4, U.E. 3, seixos de quartzitos lascados e termofracturados, utilizados na constituição das estruturas de 
combustão (J. P. Ruas).
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• A repartição das remontagens dos blo-
cos de quartzo da estrutura 1 revela 
que a organização espacial dos ele-
mentos rochosos em relação, não  
pode corresponder a um estado de 
abandono após uma única fase de uti-
lização/aquecimento ou ao resultado 
do mesmo após uma deslocação por 
um processo natural. O momento da 
recolha dos fragmentos não detecta-
dos nas remontagens e abandonados 
na estrutura 3 e no quadrante B do 
quadrado A’-18 onde foi detectada 
uma concentração de termoclastos de 
menos de 5 cm (Fig. 5.2.3-2), não pode 
ser teoricamente determinado nesta 
sequência (Fig. 5.2.3-5 e 5.2.3-6);

• As relações estabelecidas entre as 
estruturas 1 e 3 permitem propor a 
interpretação, segundo a qual, houve 
reaproveitamento de elementos frac-
turados durante uma ou mais fases de 
utilização da estrutura 1. A determina-
ção da reutilização, neste sentido argu-
mentada pelos efectivos de elementos 
em cada estrutura que pertencem à 
mesma remontagem, é corroborada 
pela repartição espacial dos elementos 
que constituem a unidade de remon-
tagem n.0 11 (cf. Fig. 5.1.2.8). Com 
efeito, esta remontagem documenta 
como um fragmento queimado de 
uma placa de quartzo, inicialmente 
debitada junto à estrutura 1, foi poste-
riormente retocado e abandonado 
junto à estrutura 3;

• As remontagens indicam a anteriori-
dade da construção e funcionamento 
da estrutura 5 sobre as estruturas 6 e 
7, bem como a anterioridade das 
estruturas 1, 2, 3 e 4 sobre as estrutu-
ras 5, 6 e 7 (Figs. 5.2.3-5 e 5.2.3-6.);

• O quartzito transportado da Ribeiri-
nha sob a forma de seixo é represen-
tado em menos efectivos, embora 
seja mais frequente nas estruturas 3a 
e 3b.

FIG. 5.2.3-5 – Olga Grande 4, U.E. 3, 1: remontagens 15, 
2: remontagem 116 e 3: remontagem 118 (J. P. Ruas).
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FIG. 5.2.3-6 – Olga Grande 4, U.E. 3, relações estabelecida com base nas remontagem que permitem definir fases de reutilização 
e deslocações entres as estruturas de combustão dos elementos termofracturados em quartzo.

Das 18 remontagens, exclusivamente constituídas por elementos termofracturados nesta 
matéria-prima, 4 permitem reconstituir sem dúvida os volumes dos seixos escolhidos (Fig. 
5.2.3-7) e definir:

• A reutilização de fragmentos obtidos após a destabilização de uma fissura durante uma 
operação de debitagem. Esta sequência foi observada em 12 casos de seixos inicialmente 
debitados, dos quais alguns fragmentos desagregados pela existência de fissuras (e selec-
cionados por terem uma morfologia de plaqueta) foram reutilizados durante actividades 
levadas a cabo em duas estruturas (Fig. 5.2.3.-7). Estes elementos apresentam uma micro-
fissuração. A análise da repartição da totalidade dos elementos com este tipo de fissura-
ção em rede poligonal de dimensão milimétrica (Fig. 5.2.3-2) foi possível durante um 
arrefecimento brusco provocado pelo contacto com um líquido (cf. Capítulo 5.2.1 e Fig. 
5.2-1; Leesch, 1997). Este processo está atestado etnologicamente, sobretudo em relação 
à extracção de tutano dos ossos a partir de água aquecida com pedras quentes (Binford, 
1978). A localização destes elementos regista-se na periferia das estruturas em fossa 
(estruturas 3 e 6) e em menos proporção à volta da estrutura 1 e nas áreas de “limpeza”, 
estabelecidas com base na repartição dos elementos termo-alterados de menos de 5 cm. 
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• A análise das remontagens constituídas unicamente por fracturas térmicas em seixos de 
quartzito revela que apesar do estudo sistemático que foi efectuado, a taxa de volumes 
que podem ser inteiramente reconstituídos em relação ao número de remontagens par-
ciais deve indicar uma forte proporção de reutilização dos fragmentos, bem como a exis-
tência duma relação espacial com áreas exteriores à zona escavada. Este facto também 
deverá indicar uma forma de utilização distinta, em associação com as estruturas em 
fossa, ou com actividades que envolviam o aquecimento de líquidos com o auxílio de ele-
mentos rochosos aquecidos em relação com estas.

FIG. 5.2.3-7 – Olga Grande 4, U.E. 3, seixos de quartzitos lascados e termofracturados, utilizados na constituição das estruturas de 
combustão (J. P. Ruas).
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• A análise da sequência de reutilização desta categoria de termoclastos nas estruturas 
detectadas e nas outras áreas indica uma recorrência de relação espacial de remontagens 
localizadas na periferia das estruturas 3a e 3b, em direcção aos quadrados A’/Y-18/19, B’-
13, X-14/16. A deslocação em direcção ao primeiro sector foi já notada no caso da remon-
tagem n.0 30 (Fig. 5.2.3-3). Nestas três áreas, onde não foi detectada uma associação de 
vestígios que permitisse indicar a existência de uma estrutura durante a escavação, a 
repartição por categoria de vestígios (Fig. 5.2.3-2) revelou uma forte densidade de termo-
clastos com menos de 5 cm. 

Este facto, já constatado durante o estudo espacial de sítios onde os restos antracológicos 
e faunísticos se apresentavam conservados (Leroi-Gourhan, 1972; Julien & al., 1988; Leesch, 
1997), foi interpretado como o resultado de operações regulares de limpeza das estruturas em 
fossa. Tal actividade poderia também encontrar uma explicação na correspondência entre as 
áreas de repartição desta categoria de vestígios e as estruturas constituídas por lajes de gra-
nito (Figs. 5.2.3-2 e 5.2.3-3), a qual poderia corresponder a uma deslocação de carvões ou de 
cinzas para a realização de actividades em relação espacial, directa ou indirecta, com o funcio-
namento deste tipo de estrutura (por exemplo, o tratamento de peles dispostas sobre as lajes 
de maior módulo previamente aquecidas).

Por outro lado, tarefas como a acumulação de blocos com o objectivo de proteger dos car-
nívoros as carnes secas ou fumadas ou de constituir reservas alimentares em ambientes cujas 
temperaturas o permitissem naturalmente, foi documentada em estudos etnológicos (Bin-
ford, 1977, 1983).

As experimentações levadas a cabo na Primavera de 2008 no sentido de apurar as fun-
ções destas estruturas (assunto desenvolvido no Capítulo 5.2) não comprovaram nenhuma 
destas hipóteses, mas permitiram inferir sobre uma outra relacionada com a possível utili-
zação de brasas obtidas durante a utilização das estruturas constituídas por blocos de 
quartzo (fase de combustão na parte superior das placas de quartzo) para iniciar ou reini-
ciar a combustão nas estruturas constituídas por lajes de granito. De facto, o transporte dos 
fragmentos de quartzo já referidos não obedece a uma lógica de deslocação pós-deposicio-
nal nem a uma deslocação por acção humana com carácter intencional. Este procedimento 
terá sido certamente recorrente por ser intuitivo e contribuir para a melhor economia dos 
recursos. 

Olga Grande 14 (U.E. 3 base)

Este locus está situado no limite SE do afloramento granítico denominado Pedras Altas, 
oposto ao locus 4, a cerca de 100 m do afloramento de blocos e placas de quartzo (a principal 
categoria petrográfica utilizada na constituição das acumulações de elementos líticos das 
estruturas combustão do primeiro tipo (cf. Capítulo 5.2.1; Fig. 5.2.2-15).

As vãs tentativas de remontagem entre vestígios da base da unidade estratigráfica 3A e o 
conjunto lítico da unidade estratigráfica 2C, permitem excluir virtualmente quaisquer proces-
sos de natureza pós-deposicional que tenham acarretado uma dispersão dos vestígios vertical-
mente, misturando assim as duas ocupações. 

A análise dos elementos pétreos termo-alterados recolhidos na base da U.E. 3 levou ao 
reconhecimento da existência de três grandes tipos de matéria-prima, cuja cor e tipos de frac-
turas evidenciam alterações de natureza térmica. O quartzo, matéria-prima disponível a cerca 
de 150 m, é a mais utilizada; o quartzito, disponível a cerca de 300 m do sítio, encontra-se 
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apenas representado por 11 fragmentos e o granito está disponível nos afloramentos localiza-
dos a apenas alguns metros da área escavada.

A aplicação do método das remontagens a este conjunto de materiais levou ao reconhe-
cimento de 9 unidades (cf. Figs. 5.1.2-15 e 5.2.3-9) de remontagem, num total de 28 peças em 
quartzo (9,89% deste material) e de uma em quartzito. Uma remontagem de 7 peças permi-
tiu verificar que 4 dos fragmentos de um seixo de quartzito destabilizado durante uma pri-
meira fase de debitagem foram afectados por uma combustão (Fig. 5.2.3.9). Os fragmentos 
alterados termicamente, descobertos dispersos na periferia da concentração de blocos de 
quartzo, apresentam um início de microfissuração ligado a um arrefecimento brusco.

FIG. 5.2.3-8 – Olga Grande 14 U.E. 3, relações espaciais estabelecidas com base em remontagens entre blocos termofracturados 
e vestígios de pedra lascada.



CAPÍTULO 5. OS ARTEFACTOS: RECONSTITUIÇÃO DA FUNCIONALIDADE E DA DINÂMICA DE FORMAÇÃO DOS SÍTIOS

319

A baixa percentagem de remontagens de blocos e placas de quartzo com a totalidade das 
superfícies naturais alteradas e a repartição espacial dos elementos revelam um padrão similar 
ao observado nas estruturas 1 e 5 do sítio adjacente da Olga Grande 4, onde a escavação numa 
área maior permite mais inferências sobre a possível relação e reutilização de elementos pétreos, 
fracturados pelo fogo, com outras áreas não escavadas ou destruídas por um processo erosivo.

Os dados obtidos para o conjunto recolhido na unidade 3 foram comparados com os tes-
temunhos de combustão recolhidos na mesma área na unidade 2c do mesmo locus. Neste 
nível, onde não foi detectada nenhuma estrutura, esta categoria é representada maioritaria-
mente por elementos termo-alterados em quartzo com menos de 5 cm e apenas por 21 peças 
em quartzito (cf. Tab. 5.2.2-1), dos quais 14 apresentam uma microfissuração. Este facto indica 
que a área intervencionada pode ter funcionado como zona de limpeza de estruturas existen-
tes noutros lugares ou, como já se referiu, afectada por eventuais processos erosivos. A des-
locação dos fragmentos termofracturados em quartzito deve ter tido lugar no âmbito de uma 
actividade similar à evidenciada pela repartição dos elementos microfissurado na camada 3 de 
Olga Grande 4, mas tal evento só poderia ser aferido após a escavação duma área mais 
extensa.

Cardina I 

U.E. 4, U.A. 6/7
Uma tentativa de remontagens sistemáticas dos elementos em quartzo, quartzito e rio-

lita da estrutura n.0 1 das unidades artificias 5 e 6 da U.E. 4 deste sítio só permitiu evidenciar 
menos de uma dezena de relações.

FIG. 5.2.3-9 – Olga Grande 14, U.E. 3, remontagem que permite estabelecer o reaproveitamento de fragmentos de seixo obtidos 
durante debitagem na constituição da estrutura de combustão (J. P. Ruas). 
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Tal como nos casos já estudados em diferentes contextos (Valentin, 1989; March & Soler-
-Mayor, 1999), na Olga Grande 4 (e apesar da intervenção numa área relativamente extensa e 
da boa preservação pós-deposicional desta categoria de vestígios, pouco ou nada afectados 
pelo escorrimento difuso), a proporção das remontagens de termoclastos com negativos de 
fractura térmica é baixa relativamente ao total desta categoria de vestígios. 

Como este estudo foi efectuado de maneira sistemática numa parte dos elementos (mais 
de 5 cm) e num intervalo de tempo razoável, este padrão, mais ligado às capacidades de quem 
o estudou, só pode estar relacionado com uma deslocação secundária de natureza geológica 
ou com o factor antrópico de reaproveitamento de alguns dos elementos pétreos para a cons-
trução de estruturas que eventualmente ainda se encontrem em áreas não escavadas, ou em 
estruturas entretanto destruídas por processos erosivos. 

Como apresentados anteriormente, os processos sedimentares e pedológicos não indi-
cam qualquer processo de deslocação natural de grande amplitude. Os dados resultantes da 
análise da estruturação espacial e estratigráfica dos elementos pétreos com mais de 5 cm 
(Figs. 5.2.3-2 e 3) permitem determinar a natureza antrópica das deslocações e estabelecer os 
seguintes factos:

A taxa de remontagem dos blocos constitutivos não é a mesma em todas as estruturas 
(Fig. 5.2.3-2). A proporção mais alta de remontagens para os blocos de quartzo foi observada 
na estrutura 5 (Fig. 5.2.3-2), seguida pela estrutura 1. A ausência de remontagens conseguidas 
entre elementos constitutivos das estruturas 3a e 3b, é notável. Neste último caso, todas as 
peças incluídas em remontagens são de fragmentos isolados, em relação com remontagens 
mais consequentes de elementos descobertos numa outra estrutura:

FIG. 5.2.3-1 – Olga Grande 4, U.E. 3, remontagens que permitem reconstituir os seixos em quartzito que foram escolhidos e 
reutilizados nas diversas categorias de estruturas de combustão (foto J. P. Ruas).
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FIG. 5.2-3-2 – Olga Grande 4, U.E.3, relações espaciais estabelecidas com base nas remontagens entre elementos termofracturados 
em quartzo e lascas debitadas sobre seixos de quartzito. 
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FIG. 5.2.3-3 – Olga Grande 4, U.E. 3, remontagem n.0 30 (Foto J. P. Ruas). 
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• Um pequeno fragmento, que pertence à remontagem n.0 30 (4 x 3,5 x 3 cm), em relação 
com 10 fragmentos descobertos na estrutura 1, foi abandonado no quadrante A’-18B 
(Figs. 5.2.3-2 e 5.2.3-3). Um outro, que pertence à mesma remontagem, de maior dimen-
são (7 x 6 x 5 cm), foi abandonado na estrutura 3, no quadrante A do quadrado A’-15;

• Uma porção da remontagem n.0 37, constituída pelos 2 fragmentos A’-15C n.0 25 e Z-14B 
n.0 20, também foi abandonada na estrutura 3. Teoricamente não é possível determinar 
se foi recolhida após utilização e fracturada na estrutura n.0 1 (Fig. 5.2.3-4);

FIG. 5.2.3-4 – Olga Grande 4, U.E. 3, remontagem n.0 37 (J. P. Ruas). 
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• A repartição das remontagens dos blo-
cos de quartzo da estrutura 1 revela 
que a organização espacial dos ele-
mentos rochosos em relação, não  
pode corresponder a um estado de 
abandono após uma única fase de uti-
lização/aquecimento ou ao resultado 
do mesmo após uma deslocação por 
um processo natural. O momento da 
recolha dos fragmentos não detecta-
dos nas remontagens e abandonados 
na estrutura 3 e no quadrante B do 
quadrado A’-18 onde foi detectada 
uma concentração de termoclastos de 
menos de 5 cm (Fig. 5.2.3-2), não pode 
ser teoricamente determinado nesta 
sequência (Fig. 5.2.3-5 e 5.2.3-6);

• As relações estabelecidas entre as 
estruturas 1 e 3 permitem propor a 
interpretação, segundo a qual, houve 
reaproveitamento de elementos frac-
turados durante uma ou mais fases de 
utilização da estrutura 1. A determina-
ção da reutilização, neste sentido argu-
mentada pelos efectivos de elementos 
em cada estrutura que pertencem à 
mesma remontagem, é corroborada 
pela repartição espacial dos elementos 
que constituem a unidade de remon-
tagem n.0 11 (cf. Fig. 5.1.2.8). Com 
efeito, esta remontagem documenta 
como um fragmento queimado de 
uma placa de quartzo, inicialmente 
debitada junto à estrutura 1, foi poste-
riormente retocado e abandonado 
junto à estrutura 3;

• As remontagens indicam a anteriori-
dade da construção e funcionamento 
da estrutura 5 sobre as estruturas 6 e 
7, bem como a anterioridade das 
estruturas 1, 2, 3 e 4 sobre as estrutu-
ras 5, 6 e 7 (Figs. 5.2.3-5 e 5.2.3-6.);

• O quartzito transportado da Ribeiri-
nha sob a forma de seixo é represen-
tado em menos efectivos, embora 
seja mais frequente nas estruturas 3a 
e 3b.

FIG. 5.2.3-5 – Olga Grande 4, U.E. 3, 1: remontagens 15, 
2: remontagem 116 e 3: remontagem 118 (J. P. Ruas).
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FIG. 5.2.3-6 – Olga Grande 4, U.E. 3, relações estabelecida com base nas remontagem que permitem definir fases de reutilização 
e deslocações entres as estruturas de combustão dos elementos termofracturados em quartzo.

Das 18 remontagens, exclusivamente constituídas por elementos termofracturados nesta 
matéria-prima, 4 permitem reconstituir sem dúvida os volumes dos seixos escolhidos (Fig. 
5.2.3-7) e definir:

• A reutilização de fragmentos obtidos após a destabilização de uma fissura durante uma 
operação de debitagem. Esta sequência foi observada em 12 casos de seixos inicialmente 
debitados, dos quais alguns fragmentos desagregados pela existência de fissuras (e selec-
cionados por terem uma morfologia de plaqueta) foram reutilizados durante actividades 
levadas a cabo em duas estruturas (Fig. 5.2.3.-7). Estes elementos apresentam uma micro-
fissuração. A análise da repartição da totalidade dos elementos com este tipo de fissura-
ção em rede poligonal de dimensão milimétrica (Fig. 5.2.3-2) foi possível durante um 
arrefecimento brusco provocado pelo contacto com um líquido (cf. Capítulo 5.2.1 e Fig. 
5.2-1; Leesch, 1997). Este processo está atestado etnologicamente, sobretudo em relação 
à extracção de tutano dos ossos a partir de água aquecida com pedras quentes (Binford, 
1978). A localização destes elementos regista-se na periferia das estruturas em fossa 
(estruturas 3 e 6) e em menos proporção à volta da estrutura 1 e nas áreas de “limpeza”, 
estabelecidas com base na repartição dos elementos termo-alterados de menos de 5 cm. 
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• A análise das remontagens constituídas unicamente por fracturas térmicas em seixos de 
quartzito revela que apesar do estudo sistemático que foi efectuado, a taxa de volumes 
que podem ser inteiramente reconstituídos em relação ao número de remontagens par-
ciais deve indicar uma forte proporção de reutilização dos fragmentos, bem como a exis-
tência duma relação espacial com áreas exteriores à zona escavada. Este facto também 
deverá indicar uma forma de utilização distinta, em associação com as estruturas em 
fossa, ou com actividades que envolviam o aquecimento de líquidos com o auxílio de ele-
mentos rochosos aquecidos em relação com estas.

FIG. 5.2.3-7 – Olga Grande 4, U.E. 3, seixos de quartzitos lascados e termofracturados, utilizados na constituição das estruturas de 
combustão (J. P. Ruas).
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• A análise da sequência de reutilização desta categoria de termoclastos nas estruturas 
detectadas e nas outras áreas indica uma recorrência de relação espacial de remontagens 
localizadas na periferia das estruturas 3a e 3b, em direcção aos quadrados A’/Y-18/19, B’-
13, X-14/16. A deslocação em direcção ao primeiro sector foi já notada no caso da remon-
tagem n.0 30 (Fig. 5.2.3-3). Nestas três áreas, onde não foi detectada uma associação de 
vestígios que permitisse indicar a existência de uma estrutura durante a escavação, a 
repartição por categoria de vestígios (Fig. 5.2.3-2) revelou uma forte densidade de termo-
clastos com menos de 5 cm. 

Este facto, já constatado durante o estudo espacial de sítios onde os restos antracológicos 
e faunísticos se apresentavam conservados (Leroi-Gourhan, 1972; Julien & al., 1988; Leesch, 
1997), foi interpretado como o resultado de operações regulares de limpeza das estruturas em 
fossa. Tal actividade poderia também encontrar uma explicação na correspondência entre as 
áreas de repartição desta categoria de vestígios e as estruturas constituídas por lajes de gra-
nito (Figs. 5.2.3-2 e 5.2.3-3), a qual poderia corresponder a uma deslocação de carvões ou de 
cinzas para a realização de actividades em relação espacial, directa ou indirecta, com o funcio-
namento deste tipo de estrutura (por exemplo, o tratamento de peles dispostas sobre as lajes 
de maior módulo previamente aquecidas).

Por outro lado, tarefas como a acumulação de blocos com o objectivo de proteger dos car-
nívoros as carnes secas ou fumadas ou de constituir reservas alimentares em ambientes cujas 
temperaturas o permitissem naturalmente, foi documentada em estudos etnológicos (Bin-
ford, 1977, 1983).

As experimentações levadas a cabo na Primavera de 2008 no sentido de apurar as fun-
ções destas estruturas (assunto desenvolvido no Capítulo 5.2) não comprovaram nenhuma 
destas hipóteses, mas permitiram inferir sobre uma outra relacionada com a possível utili-
zação de brasas obtidas durante a utilização das estruturas constituídas por blocos de 
quartzo (fase de combustão na parte superior das placas de quartzo) para iniciar ou reini-
ciar a combustão nas estruturas constituídas por lajes de granito. De facto, o transporte dos 
fragmentos de quartzo já referidos não obedece a uma lógica de deslocação pós-deposicio-
nal nem a uma deslocação por acção humana com carácter intencional. Este procedimento 
terá sido certamente recorrente por ser intuitivo e contribuir para a melhor economia dos 
recursos. 

Olga Grande 14 (U.E. 3 base)

Este locus está situado no limite SE do afloramento granítico denominado Pedras Altas, 
oposto ao locus 4, a cerca de 100 m do afloramento de blocos e placas de quartzo (a principal 
categoria petrográfica utilizada na constituição das acumulações de elementos líticos das 
estruturas combustão do primeiro tipo (cf. Capítulo 5.2.1; Fig. 5.2.2-15).

As vãs tentativas de remontagem entre vestígios da base da unidade estratigráfica 3A e o 
conjunto lítico da unidade estratigráfica 2C, permitem excluir virtualmente quaisquer proces-
sos de natureza pós-deposicional que tenham acarretado uma dispersão dos vestígios vertical-
mente, misturando assim as duas ocupações. 

A análise dos elementos pétreos termo-alterados recolhidos na base da U.E. 3 levou ao 
reconhecimento da existência de três grandes tipos de matéria-prima, cuja cor e tipos de frac-
turas evidenciam alterações de natureza térmica. O quartzo, matéria-prima disponível a cerca 
de 150 m, é a mais utilizada; o quartzito, disponível a cerca de 300 m do sítio, encontra-se 


